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V případě
ě, že zamě
ěstnavatel zaměstná
ává osobu ze zahran
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osoba vyyslána k výkonu
v
prá
áce na zzákladě sm
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zavřené s jejím zah
hraničním
zaměstna
avatelem, musí
m
zamě
ěstnavatel splnit info
ormační povinnost
p
vůči Úřad
du práce
ČR vyplývvající mu ze zákona
a č. 435/2
2004 Sb., o zaměstn
nanosti, vee znění po
ozdějších
předpisů ((dále jen „zzákon o za
aměstnano
osti“).
Informačn
ní povinno
ost zaměsttnavatelů jje upraven
na v § 87
7 zákona o zaměs
stnanosti
a vztahujje se na všechny zaměstna nce ze za
ahraničí, bez ohleddu na jejic
ch státní
příslušnosst (nezáležží na tom, zda jde o země EU nebo státy
y mimo EU
U), pobytový status
nebo povvinnost zísskat někte
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právnění. Výjimkou
V
jjsou pouz
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uvedení v § 98 písm
m. f) – i) a písm.
p
t) zákkona o zam
městnanos
sti.
Úřadu prá
áce ČR te
edy nemus
sí být hlá
ášeno zam
městnání cizinců
c
spaadajících do
d těchto
kategorií:
- čle
enové zách
hranných jednotek, p
poskytující pomoc na
a základě mezistátní dohody
o vzájemné pomoci při odstra
aňování následků
n
havárií
h
a živelních pohrom
a v případech
h humanitá
ární pomocci,
- cizinci zaměsstnaní v mezinárodn
m
ní dopravě, pokud jsou k výkonnu práce na
n území
ČR
R vysláni svvým zahraničním zam
městnavate
elem,
- cizinci akreditovaní v ob
blasti sdělo
ovacích prostředků,
- cizinci, kteří jsou
j
vojenským nebo
o civilním personálem
p
m ozbrojenných sil vy
ysílajícího
stá
átu podle zákona
z
č. 310/1999
9 Sb., o pobytu
p
ozb
brojených sil jiných států na
úze
emí České
é republiky,
- cizinci, jejichžž výkon prá
áce na úze
emí ČR je v zájmu ČR.
ech platí, že zaměsstnavatel musí
m
info
ormovat ppříslušnou pobočku
V ostatnícch případe
Úřadu prá
áce ČR o zaměstnán
z
í cizího stá
átního příslušníka v těchto
t
lhů
ůtách:
- vp
případě nástupu do zaměstnán
z
ní (ev. vyslání) - nejpozději v dden nástup
pu cizího
stá
átního příslušníka,
- při ukončení zaměstnán
ní (ev. vysllání) - nejp
později do 10 kalendáářních dnů
ů.
Pokud v průběhu zaměstnání nastan
ne skuteč
čnost, na jejímž záákladě ciz
zinec již
nepotřebu
uje ke svém
mu zaměsttnání praco
ovní opráv
vnění, mus
sí zaměstn avatel toto
o oznámit
Úřadu prá
áce ČR ve lhůtě ne
ejpozději d
do 10 kale
endářních dnů ode dne, kdy takováto
skutečnosst nastala.

Příslušné formuláře, prostřednictvím kterých zaměstnavatel Úřad práce ČR informuje,
jsou veřejně přístupné na portálu MPSV (http://portal.mpsv.cz/) v sekci „Zaměstnanost“,
záložce „Zahraniční zaměstnanost“ – „Formuláře ke stažení“ (také viz odkaz
http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/tiskopisy). Tyto formuláře se liší podle toho, zda jde
o cizince potřebujícího k výkonu zaměstnání některé z pracovních oprávnění, nebo zda
jde o cizího státního příslušníka, který pracovní oprávnění nepotřebuje.
V případě osob ze zahraničí, které mohou být zaměstnány bez pracovního oprávnění,
se jedná o formuláře:
- Informace o nástupu do zaměstnání, k vyslání, k vnitropodnikovému převedení
- Informace o (předčasném) ukončení zaměstnání, vyslání, vnitropodnikového
převedení cizince
V případě cizinců s nutností pracovního oprávnění pro výkon zaměstnání jde
o formuláře:
- Sdělení o nástupu cizince do zaměstnání, k vyslání, k vnitropodnikovému
převedení
- Sdělení o ukončení zaměstnání, vyslání, vnitropodnikového převedení cizince –
tento formulář se kromě informace o ukončení zaměstnání používá také
k nahlášení skutečnosti, že cizinec, kterému bylo vydáno povolení k zaměstnání,
zaměstnanecká nebo modrá karta, do zaměstnání nenastoupil, nebo zaměstnání
bylo ukončeno před uplynutím doby, na kterou bylo cizinci vydáno pracovní
oprávnění. V takovémto případě je třeba informovat Úřad práce ČR v těchto
lhůtách (dle § 88 zákona o zaměstnanosti):
o v případě
nenastoupení
cizince
s povolením
k zaměstnání
do
zaměstnání - ve lhůtě do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy měl nastoupit,
o v případě nenastoupení cizince se zaměstnaneckou nebo modrou kartou
do zaměstnání - ve lhůtě 45 kalendářních dnů ode dne, kdy byly splněny
podmínky pro vydání zaměstnanecké nebo modré karty,
o v případě ukončení zaměstnání před uplynutím doby, na kterou cizinci bylo
vydáno pracovní oprávnění - ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne, kdy
bylo zaměstnání cizince ukončeno.
O jakékoli změně nahlášených údajů je zaměstnavatel povinen opět Úřad práce ČR
informovat, a to ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne, kdy změna nastala nebo kdy se
o ní dozvěděl.
Příslušnou krajskou pobočkou Úřadu práce ČR pro splnění informačních povinností
zaměstnavatele je pobočka příslušná podle místa výkonu zaměstnání.
Plnění této informační povinnosti je kontrolováno ze strany Státního úřadu
inspekce práce. Pokud je zjištěno pochybení a následně zaměstnavateli v této věci
uložena pokuta, Krajská pobočka Úřadu práce (dle § 38 zákona o zaměstnanosti)
nenabízí a nezveřejňuje nabídky volných pracovních míst tohoto zaměstnavatele a
to po dobu 3 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty.

